
                            

Proposta de Serviço de melhorias para a ferramenta de gestão
colaborativa e educação a distância - CORAIS.ORG

Salvador, 02 de setembro de 2016. 



APRESENTAÇÃO 

A Colivre,  Cooperativa  de  Tecnologias  Livres,  é  uma  organização  baiana  que  presta  serviços  de
instalação  de  redes,  segurança,  capacitação,  migração  e  desenvolvimento  de  novas  soluções,
trabalhando exclusivamente com Tecnologias Livres. Para tanto, contamos com uma equipe formada
por programadoras(es), webdesigners e gestoras(es) que já possuem uma vasta experiência na área. 

EXPERIÊNCIA 

A Colivre é uma empresa cooperativa com mais de dez anos de experiência em desenvolvimento de
tecnologia  da  informação  e  comunicação  em diversas  áreas.  Abaixo  é   possível  verificar  alguns
exemplos nas seguintes áreas:

Aplicações 
WEB:

Desenvolvimento  do  Papers: um  software  livre  para  conferências/eventos  que
suporta:  Submissão  de  propostas  de  palestra/trabalhos;  Processo  de
julgamento/avaliação on line das propostas de palestra/trabalhos por um ou mais
avaliadores;  Inclusão  de  palestras/trabalhos  de  convidados/patrocinadores  (não
submetidas)  durante  a  chamada  dos  trabalhos;  Várias  Trilhas,  Grupos  de
Trabalhos,  Macrotemas;  Publicação  da  grade  de  programação  da  conferência
organizada em conformidade com os espaços de atividades que o evento oferece.
Essa grade pode ter 1 ou mais dias e a quantidade de espaços por dias conforme a
organização permitir; Função de inscrição de participantes no evento/conferência.
http://colivre.coop.br/Tech/Papers O  Papers  é  usado  em  ebvetos  como  FISL,
CONSEGI e o Colóquio Internacional do CIAGS/UFBA: 

http://papers.ciags.org.br/coloquio2012/speaker/

http://papers.consegi.gov.br/pub/oficinas

Redes Sociais: Rede Social e Acadêmica da USP (STOA) - A nova plataforma de rede social da
SUP, baseada no software livre Noosfero, foi adaptada pela COLIVRE (Cooperativa
de Tecnologias Livres) junto com a USP, de acordo com os resultados de mais de
um  ano  de  deliberações  e  discussões,  e  oito  meses  de  desenvolvimento  de
software.http://softwarelivre.org/colivre/cases/rede-social-e-academica-da-usp-stoa-
e-desenvolvida-com-noosfero

Blogoosfero  é  uma  nova  plataforma  web,  livre  a  autônoma,  para  que  @s
blogueir@s possam hospedar seus blogs com segurança, sem estarem atrelados a
contratos e serviços com multinacionais do segmento. A Colivre viabilizou todo o
desenvolvimento e a infraestrutura de segurança por meio da plataforma Noosfero.
Com  isso,  os  Blogueiros  passaram  a  adotar  uma  ferramenta  de  manuseio
simplificado, ou seja, blog e CMS (Sistema de Gestão de Conteúdos) próprio do
Noosfero.  http://softwarelivre.org/colivre/cases/blogoosfero-novo-servico-de-blogs-
nacional-que-adota-a-plataforma-noosfero 
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A rede Social do Projeto Software Livre Brasil (PSL-BR). O PSL-BR antecede a
criação do Noosfero. Entretanto, novos avanços surgiram a partir da migração para
a plataforma web livre  criada pela Colivre.  Com o Noosfero,  o Softwarelivre.org
passa a ser uma rede social colaborativa, onde os usuários tem a possibilidade de
gerenciar e articular debates ou empreendimentos, de forma autônoma. A Colivre
administra  o  servidor  e  também desenvolve  soluções a partir  da demanda dos
usuários, como a criação de novas ferramentas sociais. Um exemplo é o sistema
de notícias, que permite a cada usuário cadastrado no Noosfero divulgar de forma
colaborativa posts de blogs, com fotos e imagens. O conteúdo pode ser visualizado
na página  inicial  ou  na  página  de  qualquer  outra  comunidade,  onde  o  usuário
estiver cadastrado.  http://softwarelivre.org/colivre/cases/software-livre.org 

A rede social Unifreire é um espaço na Internet, gerido pelo Instituto Paulo Freire,
destinado a troca de informações e experiências entre pessoas que se identificam
com o legado freiriano. O projeto foi viabilizado por meio da plataforma web livre
Noosfero. http://softwarelivre.org/colivre/cases/unifreire 

A rede  social  Cirandas.net é  uma  iniciativa  do  Fórum Brasileiro  de  Economia
Solidária (FBSE), com financiamento da Secretaria Nacional de Economia Solidária
(SENAES), ligada ao Ministério do Trabalho. O objetivo é gerenciar uma estratégia
de  comunicação  e  difusão  de  informações  do  setor  que  beneficie  diversos
empreendedores do ramo. http://softwarelivre.org/colivre/cases/cirandas.net 

Ferramentas de
interação e 
colaboração:

Foswiki é uma ferramenta de escrita colaborativa na WEB, que consiste em 
possibilitar que várias pessoas separadas geograficamente interajam, criando 
conteúdo utilizando apenas um navegador. A Colivre participa do time internacional 
de desenvolvimento e realiza vários serviços com essas ferramentas. Através do 
Foswiki, é possível desenvolver documentação em formato de hipertexto através da
Web, de uma forma dinâmica e sem a necessidade de software especializado.  
http://foswiki.org/Support/ConsultantColivre

http://foswiki.org/Extensions/DebianRepositoryPlugin

http://foswiki.org/Extensions/VirtualHostingContrib

O Foswiki é usado por várias organizações no Brasil e no Mundo. 

http://softwarelivre.org/colivre/cases/padroes-wiki-para-presidencia-da-republica

http://softwarelivre.org/colivre/cases/instituto-de-geociencias-igeo-ufba

Aplicações 
código aberto:

A Colivre só trabalha e desenvolve aplicações de código aberto.  

ENTENDIMENTO DESSA PROPOSTA

O Corais é uma plataforma para desenvolvimento de projetos colaborativos que é compartilhado por
várias organizações públicas e privadas que desejam colaborar para inovar em conjunto. Para que isso
aconteça na prática, o Corais adota uma plataforma tecnológica que precisa constante ser atualizada e
aperfeiçoada para que esse ambiente continue vivo e produtivo.

OBJETIVO DESSA PROPOSTA: 

Desenvolver  serviços  de  melhorias  da  plataforma  de  gestão  colaborativa  e  educação  a  distância
Corais.org    
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EQUIPE

A Colivre conta com um quadro técnico bastante experiente em projetos nacionais e internacionais
para o desenvolvimento de aplicações web em software livre. Esse projeto em específico contará com
a seguinte equipe:

• 01 (um) gestor de projetos

• 01 (um) Designer especialista em experiência de usuário (UX).

• 03 (três) desenvolvedores

• 01 (um) Administrador de Servidor Web

CRONOGRAMA E DIVISÃO DO TRABALHO:

Serviços Equipe Período de Entrega Horas

1 - Atualização da plataforma para 
nova versão do DRUPAL

Administrador de 
Servidor Web

Mês 01 16

2 - Atualização do sistema de 
Backup e Servidor

Administrador de 
Servidor Web

Mês 02 32

3 - Nova versão do módulo de 
moedas sociais

Desenvolvedor 01

Designer UX

Mês 01 a 04. 180

4 - Nova versão do módulo de 
planilhas

Desenvolvedor 02

Designer UX

Mês 03 41

5 - Nova versão do módulo de 
agenda coletiva e divisão de tarefas

Desenvolvedor 03

Designer UX

Mês 01 a 03. 102

6- Nova versão do módulo de 
cursos online (suporte EAD)

Desenvolvedor 03

Designer UX

Mês 04. 41



PLANILHA DE DETALHAMENTO DE SERVIÇOS E CUSTOS: 

Serviços Valor 

1 - Atualização da plataforma para nova versão do DRUPAL 2.450,00

2 - Atualização do sistema de Backup e Servidor 4.850,00

3 - Nova versão do módulo de moedas sociais 27.000,00

4 - Nova versão do módulo de planilhas 6.200,00

5 - Nova versão do módulo de agenda coletiva e divisão de tarefas 15.300,00

6- Nova versão do módulo de cursos online (suporte EAD) 6.200,00

TOTAL 52.000,00

VALIDADE DA PROPOSTA 

 Esta proposta é válida por 120 dias a partir de 02/09/2016. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Colivre agradece pela solicitação dessa proposta comercial, ao mesmo tempo que parabeniza sua
organização por  valorizar  a escolha por tecnologias  livres.  Colocamo-nos então  à disposição para
quaisquer  esclarecimentos  que se julguem necessários.  Os objetivos  contidos  nesta proposta  são
perfeitamente  negociáveis  e  estamos  dispostos  a  reformular  a  proposta  de  acordo  com  as
necessidades da sua organização. 

Vicente Macêdo de Aguiar 

Gestor de Projetos 

                                                                                      


